
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prestasi Belajar

2.1.1 Pengertian Belajar

Belajar merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan menyangkut berbagai

unsur – unsur yang terlibat didalam kegiatan belajar. Sehingga menimbulkan

berbagai pendapat yang berbeda mengenai definisi belajar. Berikut ini definisi

belajar dari berbagai sumber. Djamarah (2011: 13), Belajar adalah serangkaian

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai

hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang

menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor. Hamalik (2011: 36), Belajar

adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Cronbach

(Hamalik, 2011: 13), Belajar adalah suatu aktivitas yang ditunjukan oleh

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman (Learning is shown by

change in behavior as a result of experience).

Berdasarkan beberapa pengertian belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa

belajar pada hakikatnya merupakan proses perubahan dalam diri manusia

menuju kondisi yang lebih baik yang diperoleh melalui proses interaksi

edukatif, pembelajaran, latihan dan pengalaman yang berlangsung secara terus
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menerus sehingga menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri,

cerdas dan berakhlak mulia.

2.1.2 Teori Belajar

2.1.2.1 Teori Belajar Behaviorisme

Menurut Uno (2006: 7), Behaviorisme adalah suatu studi tentang kelakuan

manusia. Teori belajar Behavorisme merupakan perubahan dalam tingkah laku

sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon.  Atau dengan kata

lain belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya

untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara

stimulus dan respon.

Teori behaviorisme dengan model hubungan stimulus-responnya,

mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau

perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan

semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan

akan menghilang bila dikenai hukuman.

Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon

(Hamalik, 2001: 39), seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat

menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang

penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon.

Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan

respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang

diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon
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tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat

diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon, oleh karena itu apa

yang diberikan oleh guru (stimulus) dan apa yang diterima oleh pelajar

(respon) harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran,

sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau

tidaknya perubahan tingkah laku tersebut.

Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behaviorisme adalah faktor

penguatan (reinforcement). Bila penguatan ditambahkan (positive

reinforcement) maka respon akan semakin kuat. Begitu pula bila respon

dikurangi/dihilangkan (negative reinforcement) maka respon juga semakin

kuat.

2.1.2.2 Teori Belajar Konstruktivisme

Menurut Suyono dan Hariyanto (2011: 104), Konstruktivisme adalah sebuah

filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan merefleksi

pengalaman, kita membangun, mengkonstruksi pengetahuan kita tentang

dunia tempat kita hidup. Sedangkan menurut Cahyo (2013: 22),

konstruktivisme merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang menekan

bahwa pengetahuan adalah buatan kita sendiri sebagai hasil konstruksi

kognitif melalui kegiatan individu dengan membuat struktur, kategori, konsep,

dan skema yang diperlukan untuk membangun pengetahuan tersebut. Trianto

(2007: 26) juga berpendapat bahwa teori pembelajaran konstruktivisme

merupakan teori pembelajaran kognitive baru dalam psikologi pendidikan

yang menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan
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mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan

aturan-aturan lama dan merevisi apabila aturan-aturan itu tidak sesuai lagi.

Dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori belajar

kontruktivisme merupakan teori belajar yang menuntut siswa mengkonstruksi

kegiatan belajar dan mentransformasikan informasi kompleks untuk

membangun pengetahuan secara mandiri.

Berdasarkan kedua teori belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa teori belajar

behaviorisme adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya

interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain belajar merupakan

bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk

bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus

dan respon. Jadi seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat

menunjukan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini yang terpenting

adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output

berupa respon. Stimulus yang dimaksud yaitu apa saja yang diberikan guru

kepada siswa misalnya buku cetak, buku latihan, modul atau sumber belajar

lain, untuk membantu belajar siswa, sedangkan respon yaitu reaksi atau

tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru.

Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi diantara stimulus dan respon

dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan diukur.

Maka dari itu, apa saja yang diberikan oleh guru (stimulus) dan apa saja yang

dihasilkan siswa (respon), semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini

mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang
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terpenting untuk melihat tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain

yang dianggap penting dalam aliran behavioristik yaitu faktor penguatan, jadi

apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan

ditambahkan maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan

dikurangi responpun akan tetap dikuatkan.

Sedangkan teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang

menuntut siswa mengkonstruksi kegiatan belajar dan mentransformasikan

informasi kompleks untuk membangun pengetahuan secara mandiri dan

inisiatif dan guru bukan satu-satunya sumber belajar, siswa lebih aktif dan

kreatif, pembelajaran menjadi lebih bermakna, pembelajar memiliki

kebebasan, membina sikap produktif dan percaya diri, proses evaluasi

difokuskan pada penilaian proses, dan siswa menjadi lebih mudah paham.

2.1.3 Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi belajar erat kaitannya dengan proses belajar dan hasil belajar. Ada

beberapa cara untuk mengevaluasi kualitas atau mutu yang berkaitan dengan

pendidikan formal tetapi indikatornya adalah bagaimana kinerja murid yang

bersangkutan ketika mengikuti suatu tes. Tu’u (2004: 75), Prestasi belajar

adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh

mata pelajaran, lazimnya ditujukan dengan nilai tes, atau nilai yang diberikan

oleh guru. Prestasi juga menunjukkan gambaran keberhasilan seseorang dalam

upaya mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki.

Pengertian umum mengenai prestasi belajar ini dikemukakan oleh Surya

(2004: 75), Prestasi belajar adalah hasil belajar atau perubahan tingkah laku
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yang menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap setelah melalui

proses tertentu, sebagai hasil pengamatan individu dalam interaksinya dengan

lingkungan.

Kurjono (2010: 160), Prestasi belajar adalah perubahan yang diperoleh oleh

siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengjar yang ditandai dengan

adanya perubahan aspek kognitif, afektif dan psikomotor, dengan demikian

prestasi belajar dapat dilihat dari penguasaan pengetahuan siswa dalam

memahami mata pelajaran disekolah.

Dikemukakan oleh Slameto (2003: 54), faktor-faktor yang mempengaruhi

prestasi belajar adalah sebagai berikut:

1. Faktor intern
Yaitu faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar.
Faktor intern terdiri dari:
a. Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh).
b. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif,

kematangan dan kesiapan).
c. Faktor kelelahan.

2. Faktor ekstern
Yaitu faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern terdiri dari:
a. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antara anggota

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, penegrtian
orang tua, dan latar belakang kebudayaan).

b. Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan
siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran,
waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung,
metode belajar, dan tugas rumah).

c. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat,mass media,
teman bergaul, dan betuk kehidupan masyarakat).

Selain faktor-faktor tersebut di atas, menurut Nasution (2004: 50), prestasi

belajar juga dipengaruhi oleh kecakapan dan ketangkasan belajar yang

berbeda secara individual. Walaupun demikian, kita dapat membentuk anak
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dengan memberi petunjuk-petunjuk itu dengan sendirinya akan menjamin

sukses anak dalam belajar.

Dari pengertian – pengertian prestasi belajar di atas, dapat diambil

pemahaman bahwa prestasi belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh

dari proses belajar yang disadari dan dapat diukur berdasarkan kriterian yang

telah ditetapkan oleh penilai atau menurut standar yang ditetapkan serta

lazimnya ditunjukan dalam nilai.

2.2 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

2.2.1 Pengertian IPS

IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial

siswa. Bidang kajian ilmu yang dipelajari dalam IPS pada jenjang Sekolah

Dasar (SD) meliputi materi geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Menurut

A. Kosasih Djahri dalam Sapriya (2006: 7), IPS merupakan ilmu pengetahuan

yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan

ilmu lainnya kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik

untuk dijadikan progam pengajaran pada tingkat persekolahan.

Selanjutnya menurut Muhammad Nu’man Somantri dalam Sapriya (2006: 7),

pendidikan IPS adalah penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideology

negara dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait yang

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan

pendidikan pada tingkat dasar dan menengah.

Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan
bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata
pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai
SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep,
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dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI
mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan
Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat
menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab,
serta warga dunia yang cinta damai.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa IPS adalah

penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial, mengkaji tentang fakta dan isu-

isu sosial yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Melalui mata

pelajaran IPS siswa diarahkan menjadi warga Negara Indonesia yang baik dan

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

Tujuan merupakan segala sesuatu atau keinginan yang hendak dicapai. Dalam

permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan bahwa mata

pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai

berikut.

1) Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan
masyarakat dan lingkungannya, 2) Memiliki kemampuan dasar untuk
berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah,
dan keterampilan dalam kehidupan sosial, 3) Memiliki komitmen dan
kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, 4) Memiliki
kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam
masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

Menurut Hasan dalam Sapriya, dkk., (2006: 5) tujuan pendidikan IPS
dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu pengembangan
intelektual siswa, pengembangan dan rasa tanggung jawab sebagai
anggota masyarakat dan bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai
pribadi. Selanjutnya menurut Martorella dalam Sapriya, dkk., (2006: 8)
mengemukakan tujuan utama dari pembelajaran IPS di SD adalah untuk
mengembangkan pribadi “warga negara yang baik” (good citizen).

Sedangkan Sapriya (2006: 133), menyatakan bahwa tujuan IPS yaitu (a)
mengajarkan konsep-konsep dasar sejarah, sosiologi, antropologi,
ekonomi, dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis, dan
psikologis, (b) mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif,
inkuiri, problem solving, dan keterampilan sosial, (c) membangun
komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan
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(d) meningkatkan kerja sama dan kompetensi dalam masyarakat yang
heterogen baik secara nasional maupun global.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan

pembelajaran IPS adalah untuk mendidik para siswa agar prestasi belajar

siswa meningkat dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan

sebagai bekal untuk memecahkan segala persoalan dalam kehidupan

bermasyarakat. Keterampilan tersebut meliputi, keterampilan berpikir kritis,

meningkatkan keterampilan bekerjasama dengan teman, dan meningkatkan

berpikir kreatif. Selain itu tujuan pembelajaran IPS  bertujuan untuk

mengembangkan pribadi warga negara yang baik.

2.3 Sumber Belajar

2.3.1 Pengertian Sumber Belajar

Association of Educational Communication Technology (AECT) (Warsita,

2008: 209), Sumber belajar yaitu sebagai semua sumber baik berupa data,

orang atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas (kemudahan)

belajar bagi siswa. Begitupun, dengan Mulyasa (2004: 48), Sumber belajar

dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan

kepada siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan,

pengalaman dan keterampilan dalam proses belajar mengajar.

Menurut Warsita (2008: 209), Sumber belajar adalah semua komponen

secara instruksional baik yang secara khusus dirancang maupun yang

menurut sifatnya dapat dipakai atau dimanfaatkan dalam kegiatan

pembelajaran. Sudjana dan Rivai (2009: 76), Sumber belajar adalah suatu
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daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar yang

baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber

belajar merupakan segala sesuatu baik yang didesain maupun menurut

sifatnya dapat dipakai atau dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran untuk

memudahkan belajar siswa.

2.3.2 Klasifikasi Sumber Belajar

Hingga saat ini masih banyak pihak termasuk para guru yang mengartikan

sumber belajar dengan arti sempit, yakni terbatas pada buku, (Sudjana dan

Rivai, 2009: 76). Padahal sumber belajar memiliki makna yang luas, namun

untuk membatasinya beberapa ahli pun mengklasifikasikannya berdasarkan

sudut pandang dan pendekatan yang berbeda satu dengan lainnya sebagai

berikut:

Klasifikasi yang biasa dilakukan terhadap sumber belajar menurut Sudjana

dan Rivai, (2009: 76), yaitu:

1. Sumber belajar cetak: buku, majalah, brosur, poster, denah, kamus,
dan lain – lain.

2. Sumber belajar non cetak: film, video, model, audio cassette,
transparasi, objek, realita, dan lain – lain.

3. Sumber belajar yang terbentuk fasilitas: perpustakaan, laboratorium,
ruang belajar, studio, lapangan olahraga, dan lain – lain.

4. Sumber belajar yang berupa kegiatan: wawancara, kerja kelompok,
observasi, simulasi, permainan, dan lain – lain.

5. Sumber belajar yang berupa lingkungan di masyarakat, taman,
terminal, toko, pasar, pabrik, museum, dan lain – lain.

Menurut Warsita ((2008: 212), ditinjau dari tipe atau asal – usulnya, sumber

belajar dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
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a. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yaitu
sumber belajar yang dirancang khusus atau sengaja dirancang atau
dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.
Contohnya buku pelajaran, modul, program VCD pembelajaran,
program audio pembelajaran, transparasi, CAI (Computer Asisted
Instruction), programmed instruction dan lain – lain.

b. Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan
(learning resources by untilization), yaitu sumber belajar yang secara
tidak khusus dirancang atau dikembangkan untuk keperluan
pembelajaran, tetapi dapat dipilih dan dimanfaatkan untuk keperluan
pembelajaran. Contohnya: surat kabar, siaran televisi, pasar, pabrik,
sawah, museum, kebun, binatang terminal, pejabat pemerintah, tenaga
ahli, pemuka agama, olahragawan dan lain – lain.

2.3.3 Fungsi Sumber Belajar

Agar sumber belajar yang ada dapat berfungsi dalam pembelajaran harus

dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya. Fungsi sumber belajar menurut Hanafi

(Karwono, 2007: 4) adalah untuk:

a. Meningkatkan produktifitas pendidikan
b. Memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual
c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran
d. Lebih memantapkan pembelajaran
e. Memungkinkan belajar secara seketika
f. Memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas, terutama

dengan adanya media massa

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber

belajar memiliki fungsi yang cukup signifikan terhadap proses belajar

mengajar. Begitu juga terhadap proses pembelajaran IPS, dari ke-enam fungsi

sumber belajar di atas dapat membantu guru maupun siswa mencapai hasil

belajar yang maksimal.

2.3.4 Penggunaan Sumber Belajar dalam Pembelajaran IPS

Jika sumber belajar telah tersedia maka hal yang lebih penting lainnya

bagaimana memanfaatkannya secara efektif untuk meningkatkan kemampuan
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siswa memahami pelajaran sehingga meningkatkan prestasi belajar yang

diperoleh. Dalam penggunaannya guru mempunyai tanggung jawab

membantu siswa agar lebih lancar, lebih mudah dan lebih terarah.

Penggunaan sumber belajar dalam proses pembelajaran oleh siswa merupakan

aktivitas, cara dan proses dalam menggunakan sumber belajar oleh siswa

untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan untuk memperoleh

hasil belajar yang maksimal.

Pada mata pelajaran IPS, jenis – jenis penggunaan sumber belajar dalam

memperoleh informasi belajar pada proses pembelajaran dilaksanakan

berdasarkan dengan kebutuhan informasi belajar siswa dalam meperoleh

pengetahuan sesuai dengan pembelajarannya. Ada komponen yang termasuk

sumber belajar dalam pembelajaran IPS, diantaranya:

1. Penggunaan Orang Sebagai Sumber Belajar IPS

Dalam pendidikan formal, pada umumnya guru merupakan faktor yang

sangat dominan dan penting bagi siswa, guru kerap dijadikan tokoh

teladan, baik disekolah maupun dalam kehidupan sehari – hari dalam

proses pembelajarannya. Sebagai tanggung jawab pendidikan siswa di

sekolah ada pada tangan guru, dengan demikian guru harus mampu

meningkatkan profesionalismenya agar memiliki kompetensi yang

diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat

tercipta kondisi belajar yang baik bagi siswa itu sendiri.
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Menurut Adam dan Dickey (Hamalik, 2008: 123), terdapat peranan guru

dalam situasi belajar mengajar yang dapat dijadikan sumber belajar oleh siswa

adalah:

a. Guru sebagai pengajar
Guru berperan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, informasi
kepada siswa sehingga memahami dengan baik semua pengetahuan
yang disampaikan itu.

b. Guru sebagai pembimbing
Guru berperan membantu anak yang mengalami kesulitan belajar
tertentu.

Contoh konkrit siswa yang menggunakan guru sebagai pengajar adalah ketika

siswa benar – benar memperhatikan apa yang guru paparkan dalam proses

belajar mengajar, sedangkan penggunaan guru sebagai konseler nampak ketika

seorang siswa bertanya kepada guru tentang materi yang ia tidak pahami atau

terdapat soal – soal yang tidak dapat ia jawab dengan benar.

2. Penggunaan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar IPS

Pada dasarnya belajar merupakan interaksi antara individu dengan

lingkungannya. Selama manusia hidup ia akan selalu berinterkasi dengan

lingkungannya, karena lingkungan memberikan berbagai kemungkinan

atau kesempatan kepada individu untuk mengaktualisasikan potensi –

potensi yang dimiliknya. Pernyataan ini sependapat dengan Hamalik

(2008: 194), bahwa belajar pada hakikatnya adalah interaksi antara

individu dan lingkungannya.

Dalam aktivitasnya untuk mengaktualisasikan potensi – potensi yang

dimilikinya, individu memerlukan interaksi dengan lingkungannya. Hal ini

sesuai dengan Slameto (2010: 74), menyatakan bahwa dikarenakan
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kebutuhan manusia yang harus dipenuhi oleh lingkungannya, yaitu

kebutuhan untuk mengerti dan mengetahui dengan pengertian kebutuhan

untuk memuaskan rasa ingin tahu, mendapatkan pengetahuan informasi

dan untuk mengetahui sesuatu. Dengan demikian lingkungan dapat

digunakan sebagai sumber belajar sesuai dengan fungsinya.

- Lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar bagi siswa

Dalam pembelajaran IPS salah satu contoh penggunaan perpustakaan

yang menjadi sumber belajar bagi siswa yakni ketika siswa mencari

informasi atau data tentang materi IPS yang tersedia dimasyarakat.

- Lingkungan belajar di luar sekolah sebagai sumber belajar

Dalam pembelajaran IPS salah satu contoh penggunaan lingkungan

yang memberikan pengalaman belajar yang kongkrit yakni manakala

siswa dapat melakukan simulasi aktivitas.

3. Penggunaan Media atau Alat Sebagai Sumber Belajar IPS

Pada saat ini kontribusi media atau alat dalam segala bidang kehidupan

sangat besar, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Hal terebut karena

fungsinya sebagai penyedia informasi yang teraktual sesuai dengan

perkembangan zaman. Karena alasan itulah pada saat ini dunia pendidikan

pun mulai menjadikan media atau alat sebagai sumber belajar bagi siswa.

4. Penggunaan Buku Tertulis Sebagai Sumber Belajar

Penggunaan buku teks atau buku tertulis dapat memberikan informasi

kepada siswa, misalnya definisi suatu konsep, atau peristiwa tertentu,

tempat dan iklan, bahkan data – data lain yang diperlukan. Menurut

Yunanto (2004: 28), Bahan tertulis dapat memberikan informasi kepada
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siswa, misalnya tentang peristiwa tertentu, tempat, iklan bahkan data –

data lain yang diperlukan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan

bahan tertulis dapat dijadikan sumber belajar oleh siswa dalam upaya

memperoleh informasi belajar dalam usaha pembelajarannya.

Pada pembelajaran IPS buku teks atau buku tertulis dapat digunakan sebagai

sumber belajar untuk memperoleh informasi mengenai definisi atau

pemaparan dari suatu teori dan konsep ataupun istilah.

2.4 Penelitian yang Relevan

1. Lailatul Badriyah (2010) dengan judul: Pengaruh Sumber Belajar

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMP

Bakti Mulya 400 Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dari hasil

penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang

positif dan sangat signifikan, memberikan kontribusi tinggi, dan linier

antara sumber belajar (variabel X) dan prestasi belajar ekonomi siswa

(variabel Y) SMP Bakti Mulya 400 Pondok Pinang, Jakarta Selatan

Tahun Pelajaran 2009/2010. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data

yang menujukkan bahwa nilai (r) sebesar 73,7%.

2. Mahesha Desta Pranatha (2013) dengan judul: Pengaruh Sumber Belajar

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi Kelas

XI IPS Siswa SMA Negeri 1 Singaparna Tahun Ajaran 2011/2012. Dari

hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh
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sumber belajar terhadap prestasi belajar Siswa Kelas XI IPS di SMA

Negeri 1 Singaparna. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai korelasi sebesar

0,718 serta koefisien determinan sebesar 51,6%.

2.5 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2011: 91), kerangka berfikir merupakan model

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut

Arikunto (2001: 99), kerangka pikir adalah bagian dari teori yang

menjelaskan tentang alasan atau argumen bagi rumusan hipotesis, akan

menggambarkan alur pemikiran peneliti dan memberikan penjelasan kepada

orang lain, tentang hipotesis yang diajukan. Pada bagian ini akan dijelaskan

pengaruh penggunaan sumber belajar terhadap prestasi belajar IPS.

Pengaruh Sumber Belajar Terhadap Prestasi Belajar IPS

Menurut Warsita (2008: 209), Sumber belajar adalah semua komponen

secara instruksional baik yang secara khusus dirancang maupun yang

menurut sifatnya dapat dipakai atau dimanfaatkan dalam kegiatan

pembelajaran.

Penggunaan sumber belajar mempunyai peranan yang penting dalam proses

pembelajaran karena sumber belajar merupakan bahan materi yang dapat

menambah ilmu pengetahuan yang didalam terdapat hal – hal baru bagi

siswa, sehingga penggunaan sumber belajar yang lebih bervariasi dalam

proses belajar mengajar dapat meningkatkan prestasi belajar yang dicapi

oleh siswa. Dalam mata pelajaran IPS penggunaan sumber belajar
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mempunyai peranan penting untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.

Sumber belajar yang bisa dimaksimalkan dalam pembelajaran IPS

diantaranya buku cetak, buku latihan, lembar kerja siswa dan lingkungan

sebagai sumber informasi belajar.

Prestasi belajar pada hakekatnya merupakan hasil belajar dari individu

setelah melalui proses belajar mengajar yang ditandai dengan perubahan

dalam diri individu berupa perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan

sikap serta dapat dinyatakan dalam angka atau nilai. Demikian pula dalam

pembelajaran IPS, prestasi belajar dilihat dari rata-rata nilai pre-test dan

post-test pada pembelajaran IPS.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kurjono, (2010: 160) bahwa prestasi

belajar adalah perubahan yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti

kegiatan belajar mengajar yang ditandai dengan adanya perubahan aspek

kognitif, afektif dan psikomotor. Dengan demikian prestasi belajar dapat

dilihat dari penguasaan pengetahuan siswa dalam memahami mata pelajaran

disekolah.

Prestasi belajar yang diperoleh oleh siswa tentunya disebabkan oleh

beberapa faktor. Dikemukakan oleh Slameto (2003: 54), faktor-faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar adalah Faktor intern yaitu faktor yang ada di

dalam diri individu yang sedang belajar, misalnya Faktor jasmaniah

(kesehatan dan cacat tubuh), Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat,

bakat, motif, kematangan dan kesiapan), Faktor kelelahan. dan Faktor

ekstern yaitu faktor yang ada di luar individu, misalnya faktor keluarga (cara
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orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan

ekonomi keluarga, penegrtian orang tua, dan latar belakang kebudayaan),

Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa,

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah,

standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas

rumah), Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media,

teman bergaul, dan betuk kehidupan masyarakat).

Berdasarkan uraian di atas, maka diduga terdapat pengaruh penggunaan

sumber belajar terhadap prestasi belajar IPS. Artinya semakin baik

penggunaan sumber belajar siswa, maka semakin baik pula prestasi belajar

IPS di sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Diagram Pengaruh Variabel Bebas dengan Variabel Terikat
(Keterangan : X = Penggunaan Sumber Belajar; Y =
Prestasi Belajar IPS)

2.6 Hipotesis

Menurut Arikunto (2006: 71), hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data

yang terkumpul. Sedangkan menurut Sugiyono (2011: 96), hipotesis

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Di

mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pertanyaan.

X Y
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Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang telah dikemukakan

diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh

penggunaan sumber belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas V SD

Negeri 1 Bulurejo Tahun Ajaran 2014/2015.


